Nieuwsbrief
Op 28 februari jl. besloten we om hulpgoederen in te gaan zamelen voor vluchtelingen uit Oekraïne die in
Hongarije worden opgevangen.
We stuurden deze mail naar zo'n 40 mensen in of rondom Veenendaal:
Beste mensen in het adresboek, woonachtig in Veenendaal e.o.,
zoals velen van u weten is Stichting Vakaró voor Komló al 24 jaar actief in Hongarije. Maar het is lang
geleden dat we een hulptransport georganiseerd hebben, omdat er betere manieren zijn om kleine en grote
mensen in armoede te helpen. Toch organiseren we nu een hulpactie, in samenwerking met twee
Hongaarse organisaties: de Baptista Szeretetszolgálat (een Baptistische hulporganisatie in Hongarije) en het
Magyar Vöröskereszt (het Hongaarse Rode Kruis)
In een paar dagen zijn er ruim 60.000 vluchtelingen uit de Oekraïne in Hongarije aangekomen. Bij drie
grensovergangen is er een dringend tekort aan hulpgoederen.
Wat zoeken we:
- lakens en dekens (graag heel en schoon)
- handdoeken (ook graag heel en schoon)
- basis toiletartikelen (b.v. tandpasta, tandenborstels, shampoo, zeep)
- maandverband (géén tampons of menstruatiecups)
- verzorgingsproducten voor baby's (b.v. billendoekjes, wegwerpluiers)
- voedsel voor baby's: melkpoeder en potjes kant en klare voeding
- verpakt en houdbaar voedsel (b.v. bouillonblokken, cup-a-soup, soep in zak of blik, groenten in blik,
houdbare melk, houdbare chocolademelk, thee)
Aan kleding of schoeisel is géén behoefte; die zamelen wij dus niet in.
U kunt de hulpartikelen inleveren bij Wijny van den Bovenkamp, Groenelaan 67, tel: 06-38549749 of bij
Conny van Tuil, Hazelaar 20, tel. 06-16122409
In de avonduren en in het weekend kunt u de artikelen ook afgeven (na afspraak met Conny) bij de
opslagruimte, Bobinestraat 7.
De hulpactie financieel ondersteunen kan uiteraard ook: Stichting Vakaro voor Komlo, IBAN: NL85 INGB
0004 4045 21 ovv vluchtelingen.
Hartelijk dank voor uw medewerking en vrijgevigheid!

Nadat verschillende mensen deze mail geopend hadden, en we een bericht op Facebook hadden geplaatst,
kwam er meteen respons!
In grote aantallen kwamen de gevraagde goederen binnen.
Al jaren mogen wij gratis gebruik maken van een ruimte aan de Bobinestraat 7. De ruimte werd na een paar
dagen te klein; en we kregen een extra ruimte van 55m2 ter beschikking in hetzelfde pand.
Financiële steun kwam er ook. Veel giften, grote giften ook, en er werd een extra collecte in de Petrakerk
aangekondigd.
En toen kwam er een bericht via Messenger: "Beste Mw. van Tuil. Ik ken u van de Facebookgroep
Nederlanders in HU."
Tjonge, jongen... nu ook nog een gratis transport naar Hongarije!
Wijny van den Bovenkamp en ik kregen hulp met sorteren en inpakken van Erna Slok en de 3 J's!
(Jennifer, Joyce en mijn dochter Joline)
Omdat er voldoende geld was konden we aanschaffen wat er nog nodig was: extra soep en paracetamol. En
we kochten de hele voorraad covid testen bij Trekpleister op, met korting.
Binnen een week nadat de inzameling gestart was stond er zo een prachtige vracht met hulpgoederen klaar!

Vanuit Kwintes kwam Pim helpen; een ijzersterke jongeman die het geen probleem vond om alles, maar dan
ook alles, naar beneden te verplaatsten.
Anderhalf uur voordat de vrachtwagen zou arriveren kwamen er drie jonge meiden en twee iets oudere
dames van "Netwerk voor jou" om alles op de parkeerplaats te plaatsen. En toen de vrachtwagen er was
ging het laden, mede dankzij hen, ook lekker snel.
En nu?
In het komende weekend gaat de vracht naar Hongarije. We wensen de twee chauffeurs een veilige en
behouden reis en we hopen dat er veel mensen mee worden geholpen!
Goederen die niet pasten binnen dit transport hebben we intussen naar twee andere organisaties gebracht,
o.a. kleding. Zaken waarvan we denken dat we ze later misschien kunnen gebruiken hebben we
opgeslagen. De vuilnis is weggebracht. Op de Bobinestraat is het weer rustig, netjes en schoon.
We hebben nog geld over
Onze actie was en is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne die in Hongarije worden opgevangen.
Op 22 maart hopen Wijny en ik naar Hongarije te gaan, dat zal al in de planning.
We gaan alleen het programma wat bijstellen, gezien de huidige situatie.
We weten dat er in verschillende dorpjes in het noorden nu vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen.
Het zijn dorpjes die we kennen; het zijn allemaal arme dorpjes. (En ze hebben de pech dat ze "in de buurt"'
van de grensovergang met Záhony liggen, in de uithoek N-O Hongarije)
Het dorpje Paszab bijvoorbeeld. Daar worden in een kerkgebouwtje moeders en kinderen opgevangen. De
plaatselijke bevolking heeft gezorgd voor matrassen en beddengoed. Ook staat er een tafel met een paar
stoelen, en een roestige koelkast. Maar de vluchtelingen moeten ook eten. En aangezien de helft van het
dorpje zelf al nauwelijks te eten heeft is dat toch een probleem. De eerste drie, vier dagen had iedereen nog
wel wat in de kast, maar toen werd het al moeilijker. Iedereen is bij elkaar aan het vragen; maar bijna
niemand kan een paar extra monden voeden. En dat is in zo'n dorp ook haast onmogelijk als het tien extra
monden zijn.
U begrijpt het vast al. We gaan kijken in dit soort dorpjes wat er nodig is (aan voeding, toiletartikelen,
medicijnen, een gasbus misschien) en gaan dat ter plekke aanschaffen en neerzetten bij de vluchtelingen.
Dan weten we zeker dat het bij de mensen terecht komt voor wie het bedoeld is en dat het aansluit bij de
doelstelling van onze actie.
Laat ons danken en bidden
Laat ons danken voor zoveel steun, vrijgevigheid, betrokkenheid en medewerking.
Laat ons bidden voor alle vluchtelingen. Voor oude mensen die misschien wel nooit meer kunnen terugkeren
naar huis. Voor stellen die nu gescheiden zijn. Voor kinderen die nu al te veel leed hebben gezien. Laat ons
bidden om kracht, hoop, middelen en goede moed voor een ieder die vluchtelingen probeert te helpen.
Laat ons bidden om vrede!

Conny van Tuil
10 maart 2022
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